
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 27 april 2021

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN QUICKELBERGHE Simon, VAN WELDEN Marijke, 
LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

Verontschuldigd:
VAN BOVEN Herman, raadslid

De voorzitter opent de zitting om 19.25 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 30 maart 2021 onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278. 

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 74.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 30 maart 2021 worden 
goedgekeurd.

2. ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS DV OP 15 JUNI 2021: GOEDKEURING AGENDA

Feiten en context

Als vennoot van TMVS dv ontving het OCMW bij schrijven van 1 april 2021 de uitnodiging om deel te 
nemen aan de zitting van de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 om 14.30 uur. 
Gezien de huidige coronacrisis zal deze vergadering digitaal verlopen. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer



2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 
overdracht van deelnemers

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen.

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

Tom D’hont werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van TMVS dv. Marc Vuylsteke werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De statuten van TMVS.

Raadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Farys TMVS dv.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 15 juni 2021 wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De vertegenwoordigers van het OCMW die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raadszitting van heden.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20210615AVTMVS@farys.be.

3. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er werden geen mondelinge vragen gesteld. 

De zitting wordt gesloten om 19.26 uur.



Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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